
INDICADORES PARA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Dimensão 1 – Produção e Disponibilidade de Alimentos 

INDICADOR 1 - Irrelevante 2 - Pouco 
Relevante 

3- Bastante 
Relevante 

4- Extremamente 
Relevante 

Disponibilidade de alimentos = Produção – Exportação + Importação +/-  Variação de 
Estoques – Perdas – Outros Usos 
 

    

Disponibilidade em Kcal/365 dia = Disponibilidade diária Kcal     

fontes de proteínas animais - bovinocultura de corte (Kg)     

fontes de proteínas animais - bovinocultura de leite     

fontes de proteínas animais - avicultura de corte     

fontes de proteínas animais- avicultura de  postura     

fontes de proteínas animais- suinocultura     

micronutrientes e fibras alimentares - Frutas Legumes e Verduras     

Produção Área (ha) de Grãos ( algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo)      

Produção Peso (Milhões Toneladas) de Grãos ( algodão, arroz, feijão, milho, soja e 
trigo)  

    

produção das lavouras - café      

produção das lavouras -  cana-de-açúcar     

produção das lavouras -  mandioca     

produção das lavouras -     

Representação das exportações agrícolas brasileiras em relação às exportações 
mundiais. 

    

Exportação - Preço Base para o período de Produtos da Agricultura      

Importação -  Preço Base para o período de Produtos da Agricultura     

Disponibilidade de alimentos no Brasil - Kcal por Dia     

Desnutrição - consumo insuficiente de energia FAO     

Número de estabelecimentos da agricultura familiar  /  Número de estabelecimentos  
agropecuários brasileiros 

    

Área ocupada por  estabelecimentos da agricultura familiar /  Número de 
estabelecimentos  agropecuários brasileiros 

    

Número de pessoas ocupadas nos   estabelecimentos da agricultura familiar/  Número 
de estabelecimentos  agropecuários brasileiros 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção em  estabelecimentos familiares - e 50% de aves. Em outras atividades, a 
participação da agricultura familiar era menor: 38% no café, 34% do arroz, 21% do 
trigo, 16% da soja e  

    

Produção em  estabelecimentos familiares -  feijão     

Produção em  estabelecimentos familiares -  leite     

Produção em  estabelecimentos familiares -  milho     

Produção em  estabelecimentos familiares  - plantel de suínos     

Produção em  estabelecimentos familiares  - plantel de aves     

Produção em  estabelecimentos familiares  - plantel de bovinos     

Produção em  estabelecimentos familiares  - café     

Produção em  estabelecimentos familiares  - arroz     

Produção em  estabelecimentos familiares  - trigo     

Produção em  estabelecimentos familiares  - soja     

Produção em  estabelecimentos familiares  - FVL     

Produção de (Arroz, Feijão, Mandioca, Carne Bovina,Leite, Carne frango, ovos, carne 
suína, arroz, Feijão)- Quantidade Produzida em Kg / estado 

    

Produção de (Arroz, Feijão, Mandioca, Carne Bovina,Leite, Carne frango, ovos, carne 
suína, arroz, Feijão)-  Disponibilidade per Capita / estado 

    

Produção de (Arroz, Feijão, Mandioca, Carne Bovina,Leite, Carne frango, ovos, carne 
suína, arroz, Feijão)-  Consumo per Capita Brasil/estado 

    

Produção de (Arroz, Feijão, Mandioca, Carne Bovina,Leite, Carne frango, ovos, carne 

suína, arroz, Feijão)-  3/4 (%) / estado.  

    

área nos estabelecimentos agropecuários, de 1996 a 2006, em mil hectares e 
porcentagem -CANA 

    

área nos estabelecimentos agropecuários, de 1996 a 2006, em mil hectares e 
porcentagem -Outras lavouras 

    

área nos estabelecimentos agropecuários, de 1996 a 2006, em mil hectares e 
porcentagem -pastagens 

    

área nos estabelecimentos agropecuários, de 1996 a 2006, em mil hectares e 
porcentagem Matas e Florestas 

    

     

     

     


